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Amelie Lindhagen är biolog och arbetar som samordnare
för Nationalstadsparken på Länsstyrelsen i
Stockholm. Amelie har lång och bred erfarenhet
av naturvårdsfrågor och är specialiserad på
naturvårdande skötsel, rekreation och friluftslivsfrågor. På senare år har Amelie verkat för
att lyfta hur stadens grönområden på olika sätt
bidrar med sina ekosystemtjänster till en hållbar 		
stadsutveckling.

Carl Dahlberg är processledare för Tillväxt Norra Bohuslän
som är en samverkansplattform för Strömstads,
Tanums, Sotenäs och Lysekils kommuner. Han
är marinbiolog och arbetar med landsbygdsutveckling och maritima frågor. Carl försöker förena näringslivs-, miljö- och planfrågor till en hållbar utveckling av norra Bohusläns kommuner.
Tillväxt Norra Bohuslän är i full fart med en Blå Översiktsplan
och har nyligen färdigställt sin Maritima Näringslivsstrategi.

Anders Berg är planeringsansvarig på Miljö- och byggnadsförvaltningen i Solna stad. Han arbetar med
analyser och utredningar i tidiga detaljplaneskeden samt med programfrågor. Ansvaret för
programarbetet med Norra Hagastaden har varit
det hittills mest omfattande projektet. Anders
är utbildat arkitekt SAR/MSA på KTH och har
tidigare varit anställd som planarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Stockholm. Även där arbetade han i huvudsak med
tidiga skeden, i innerstaden, främst Nordvästra Kungsholmen,
Norrmalm och Stockholms city.

Carl Johan Sanglert är kulturgeograf och antikvarie vid
Länsstyrelsen i Jönköpings län och arbetar
med kulturmiljö- och landskapsfrågor kopplade
till samhällsplanering och miljömål. En aktuell
arbetsuppgift han har är att revidera länets riksintressen för kulturmiljövården. Carl Johan ingår
även i arbetsgruppen för länsstyrelsernas samverkan inom miljömålsarbetet, RUS, med särskilt ansvar för
kulturmiljöfrågor. Han är disputerad vid Lunds Universitet med
en avhandling i kulturgeografi som behandlade landskapsperspektivet i svensk planering och miljövård, bland annat med
fallstudier kring kulturmiljövårdens riksintressen.

Ann Åkerskog är landskapsarkitekt och fil dr i landskapsplanering. Tidigare har hon bland annat arbetat
som universitetslektor på SLU Ultuna och vid
Länsstyrelsen i Uppsala. För närvarande arbetar hon som samhällsplanerare på Naturvårdsverket med frågor som rör miljöbedömningar
av planer och program samt med avvägningar
mellan mål och intressen i fysisk planering i samverkan med
andra nationella myndigheter. I ett pågående forskningsprojekt studerar hon tillsammans med forskare från SLU och
Gävle högskola hur människor i brandområdet i Västmanland
har påverkats av att deras landskap gick upp i rök.
Bengt Schibbye har arbetat med landskapsanalyser sedan
mitten av 80-talet. Förutom handfast arbete i en
mängd komplexa projekt, exempelvis Botniabanan och E6 Tanum, har han också lett många
utvecklingsprojekt för att förbättra arbetet med
miljö och landskapsanpassning. Det senaste
handlar om regionala analyser för att integrera
olika miljöaspekter så att de kan få genomslag i planeringen.
Han är en ofta anlitad föredragshållare och undervisar i landskapsanalys på universitet i Sverige och Norge.
Björn Sundin är kommunalråd (s) och ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad, Örebro kommun.
Han ansvarar för samhällsbyggnadsområdet i
Örebro kommun, vilket både innebär ansvar för
bostadsbyggande, markförsäljning, exploateringsfrågor och stadsplanering, men också för
naturvård och friluftsliv. Örebro kommun menar
att det samlade ansvaret underlättar en planering som både
innebär att Örebro bygger mest nya bostäder per invånare av
de största städerna och att örebroarna har närmast till grönområden och naturreservat. Om detta skrev Björn Sundin för
ett år sedan en debattartikel i DN, som uppmärksammades
för att Örebro erbjöd sig att ge råd till Stockholmsregionen för
hur man kan arbeta.

Ingela Isaksson arbetar sedan 2006 vid Länsstyrelsen i
Västra Götaland. Tidigare var hon forskare inom
grunda kustekosystem, övergödningsfrågor och
biologisk mångfald. Sedan 2012 är Ingela regional samordnare för havsplaneområde Västerhavet. Hon ansvarar för samordning kopplat till
integrerad kustzonsförvaltning, mellankommunal
samverkan och integrering av blå tillväxtfrågor i samarbete
med regionala organ. 2010–2013 Koordinerade Ingela projektet Hav möter Land (www.havmoterland.se) klimat, vattenförvaltning och samhällsplanering samarbete Sverige, Norge
och Danmark. Ingela arbetar sedan 2015 deltid på Havs- och
vattenmyndigheten, koordinerar projektet Baltic SCOPE
(www.balticscope.eu) för att skapa goda förutsättningar för
samordningen av havsplaner mellan Östersjöländerna.
Krister Sernbo är hållbarhetsstrateg på Ekologigruppen och
arbetar med strategisk planering på regional,
kommunal och lokal nivå. Han är särskilt erfaren i arbetet med att integrera sammanhållen
bebyggelse med gröna strukturer och ekosystemtjänster. Krister har arbetat med landsbygdsstrategier inom regional utvecklingsplan för
Stockholm och med strategier för jordbruksmark inom flera
översiktsplaner.
Lars Emmelin är professor emeritus i miljökonsekvensbedömning, Blekinge Tekniska Högskola. Han
har arbetat med forskning om planering och
miljöbedömning och planering för friluftsliv och
naturvård i fjällen och på Svalbard. Lars var
med om att starta Sveriges första akademiska
miljöutbildning i Lund, som blev Institutionen för
miljö- och energisystem. Han har arbetat vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet och Nordplan, Nordiska
Institutet för Samhällsplanering. Han utvecklade scenariotekniker för landskap redovisade bl.a. i ”Framtidens landskap”
tillsammans med konstnären Gunnar Brusewitz.

Maria Thordarson är naturvårdsstrateg på Länsstyrelsen
i Västra Götalands län. Hon har arbetat med
övergripande naturvårdsfrågor under många år
och bl.a. varit projektledare för ett stort EU-finansierat LIFE-Natur projekt på Kinnekulle.
Nu samordnar hon arbetet med att ta fram en
regional handlingsplan för grön infrastruktur
och deltar även i länets klimatanpassningsarbete. I arbetet
med handlingsplanen vill hon synliggöra ekosystemtjänster
och visa på mångfunktionella lösningar för att därigenom öka
förståelsen för värdet av fungerande ekosystem i landskapet.
Marie Stenseke är professor i kulturgeografi vid Göteborgs
universitet. Landskapsperspektivet är centralt
i hennes forskning och hon har varit ledare för
och medverkat i flera nationella och internationella forskningsprojekt, rörande landskapsförvaltning och biologisk mångfald, fysisk planering, samverkan, lokalt deltagande och friluftsliv.
Marie är engagerad i uppdrag på olika nivåer inom akademien
och i övriga samhället. Sedan två år tillbaka verkar hon i ledningen för FN:s biologisk mångfaldspanel, Intergovernmental
Science-Policy Platform on Biodiversity & Ecosystem Services (IPBES).
Tatjana Joksimović är arkitekt och IT-specialist med bred
erfarenhet av kommunal stadsplanering, digitalisering och effektivisering av planprocesser.
Hon arbetar som planchef på Länsstyrelsen i
Stockholms län och leder utvecklingsprojektet
Tidig samhällsplaneringsdialog i samarbete med
Stockholms läns kommuner.
Therese Bjärstig är docent i statsvetenskap vid Umeå
universitet och disputerade 2007 på en avhandling om skogspolitik och EU. Hennes främsta
forskningsintressen rör samarbeten, styrmedel
och implementeringsprocesser på såväl lokal-,
nationell- som europeisk nivå, med särskilt fokus på skogspolitik, vilt-, miljö- och naturresursförvaltning samt landsbygdsutveckling. Therese har också
engagerats inom ramen för olika utvärderingsuppdrag, bland
annat den pågående löpande lärande utvärdering av EIP-Agri.
Hennes senaste forskningsprojekt har rört svenska skogsägares syn på skogens sociala värden, samt hur kommunal
översiktsplanering kan bli ett innovativt verktyg för deltagande
landskapsplanering.

Thomas Stoll är chef för planavdelningen på stadsbyggnadskontoret i Stockholm stad. Han är utbildad arkitekt och har tidigare bland annat
varit hållbarhetschef och delägare i Tengbom
Arkitekter. Han har stor erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete samt stads- och
bostadsutveckling i alla skeden – från koncept
till projektering. Thomas Stolls fokus ligger inom området
stadsbyggnad generellt och med särskilt intresse på miljöoch hållbarhetsfrågor. Genom sitt engagemang och intresse i
hållbar stadsbyggnad har Thomas deltagit i ett flertal EU-projekt, föreläst på internationella konferenser, seminarier och
utbildningar och varit gästkritiker på KTH. 2010 erhöll han ett
stipendium från Jan Inghe-Hagströms Minnesfond för Svensk
Stadsbyggnadskonst vid Konstakademien.
Valter Perselli är kulturgeograf och jobbar med stadsbyggnadsfrågor på Länsstyrelsen i Stockholms län.
Han intresserar sig för hur ekosystemtjänster
kan implementeras tidigt under planeringsstadiet och jobbar i ett regeringsuppdrag för att ta
fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur där han sitter med i arbetsgruppen som
sakkunnig i PBL och planprocessen.
Anders Esselin är projektledare och moderator för Landskapsforum 2017. Han är biolog och journalist
och de senaste 15 åren har han framför allt
jobbat med kommunikation och ledning av projekt, processer och möten – först på SLU, sedan
på Länsstyrelsen Västerbotten och de senaste
åren i det egna företaget Man & Nature. Anders
stora intresse och ambition är att hjälpa människor att tillsammans tänka klart kring komplexa och svårlösta samhällsfrågor
med ett särskilt fokus på hållbar utveckling, naturresurser och
mark- och vattenanvändning.

